O PROGRAMIE
Platforma Startowa „Unicorn Hub" to projekt (współfinansowany ze środków Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości), którego celem jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw
typu startup za pomocą kompleksowego programu inkubacji. Platforma „Unicorn Hub", poprzez
unikalny ekosystem obejmujący współpracę Instytucji Otoczenia Biznesu, uczelni wyższej,
funduszy VC, MŚP i dużych firm oraz jednostek samorządu terytorialnego, zakłada wsparcie
pomysłodawców zainteresowanych uruchomieniem biznesu na terenie Polski Wschodniej. Projekt
skierowany jest do innowacyjnych pomysłów biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem branż
takich jak: IT / ICT, Medycyna i Zdrowie Publiczne, Smart City / Transport.
Czas trwania: 02.01.2019 – 31.12.2022
Obecnie trwa 2 runda inkubacji, w której udział bierze 20 spółek z branży smart city, IT oraz
medycyna.
Trwa nabór ciągły do 4 rundy – wnioski mogą wpływać do 27/07/2020 r.
Lider Projektu: Polska Fundacja Wspomagania Ośrodków Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”
w Lublinie

Ekosystem Unicorn Hub

Partner Technologiczny

Jak przebiega proces wyboru najlepszych pomysłów?
Nabór do projektu jest ciągły (8 rund), w ramach których można zgłaszać projekty. Z całej rzeszy
pomysłodawców, niezależni eksperci wybierają pięćdziesiąt najlepszych aplikacji, które
przechodzą do kolejnego etapu oceny merytorycznej. Następnie, Pomysłodawcy zaprezentują się
podczas wideokonferencji i sesji pitchingowej, po zakończeniu której Panel Ekspertów wyłoni
trzydziestu pomysłodawców, którzy przejdą do ostatniego etapu oceny. Kolejny proces to wybór
finałowej dwudziestki, która zostanie zakwalifikowana do procesu inkubacji.
Obecna runda zgłaszania pomysłów trwa do 27 lipca 2020 r.

Proces inkubacji
Program inkubacji trwa 4 miesiące, w ramach którego startupy mają przydzielonego Menedżera
Inkubacji oraz korzystają m.in.:
ze wsparcia organizacyjnego,
przestrzeni do pracy,
mentoringu,
obsługi księgowej,
obsługi prawnej,
doradztwa podatkowego,
podstawowego wsparcia marketingowego
warsztatów z zakresu wystąpień publicznych, przygotowania prezentacji na sesje
pitchingowe
Dodatkowo przydzieleni dla poszczególnych startupów eksperci biznesowi pomagają w tym
czasie również m.in. w dopracowaniu modeli biznesowych, weryfikacji pomysłu, możliwości
finansowania, czy usług rozwojowych niezbędnych do opracowania MVP (Minimum Viable Product
– produkt minimalny gotowy do wprowadzenia na rynek).
Dodatkowo w ramach współpracy z AWS Amazon inkubowane start-upy mają możliwość
skorzystania z dodatkowego wsparcia w wysokości 1 000$ lub 10 000$ na usługi oferowane przez
AWS.

Co dalej po inkubacji?
Startup, który otrzyma rekomendację Lidera Projektu będzie mógł aplikować nawet o 1 000 000 zł
na dalszy rozwój firmy, w ramach działania 1.1.2 POPW.

Dowiedz się więcej
Zespół Platformy Startowej – Unicorn Hub zaprasza na konsultacje z ekspertami w zakresie
przygotowania wniosku do programu.
Umów spotkanie lub rozmowę tel. 81 710 46 42 lub +48 576 344 044
mailowo sekretariat@oic.lublin.pl
Projekt „Platforma Startowa – Unicorn Hub”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działania 1.1 Platformy
startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW).

